MEOESZ MAGYAR PÁSZTORKUTYÁK MUNKAVERSENYE Startszám:

VERSENY BEVEZETŐ SZINT
„B” ágazat
(8 HÓNAPOS KORTÓL)
BÍRÁLATI LAP
A kutyavezető önként elfogadja a teljesítménybíró, ill. a rendező utasításait, valamint a
Versenyszabályzatban foglaltakat, és saját kockázatára követi azokat.
…………………….
Aláírás

KUTYAVEZETŐ NEVE ÉS CÍME:

Kutya neve:
Kutya fajtája:
Kutya neme:
Születési ideje:
Tenyésztő neve és címe:
TULAJDONOS NEVE ÉS CÍME:

Törzskönyv száma:

Azonosító száma:

A felvezető és kutyája a …………………………………………………………………
KKI, klub vagy szervezet tagja.
ÖSSZESÍTÉS – ÉRTÉKELÉS
Ágazat

Pontszám

Minősítés

B
Összesítés

Dátum: …………………………
PH.
………………………….
versenyszervező aláírása

…………………………………
vezető bíró

„B” ágazat
Engedelmességi, együttműködési, ügyességi,
valamint egy szabadon választott gyakorlat bemutatása
adható
pontszám

Feladatok
1. Rövidített küllembírálat
- elfogulatlansági próba Fogak ellenőrzése, marmagasság mérés,
herék ellenőrzése, tet.sz.
2. Pórázon vezetés
Egyenes irányban előre 20 NL, hátra arc, a tb.
jelzésére visszafordulás. Visszafelé 5 NL, 5
FL, 5 LL, 5 NL. A kiindulási pontnál a k.
ültetése.
3. Helyben maradás szabadon választott
testhelyzetben
(Előtte a kv. a tb-vel közli a testhelyzetet.)
Alapállásból 5-10 NL megtétele után a kv.
utasítására a k. helyben marad. A kv. megállás nélkül továbbmegy 5 NL-t, majd szembe
fordul a k-val. 5 mp-ig a k. helyben marad a
megadott testhelyzetben. A tb. jelzésére a kv.
visszamegy a k-hoz.
4. Behívás tetszés szerinti testhelyzetből,
pórázon
(Előtte a kv. a tb-vel közli a testhelyzetet.)
Alapállásból 5-10 NL megtétele után a kv.
utasítására a k. helyben marad. A kv. megállás nélkül továbbmegy 5 NL-t, majd azonnal
a k. felé fordul. A tb. jelzésére behívja a k-t.
5. Apport
Tetszőleges tárgy 4-5 m-re történő kidobása.
A kv. kísérheti a k-t pórázzal is. A tárgyat a
kv-höz be kell a k-nak vinnie. Átadnia nem
kell.
6. Váratlan helyzettel szembeni viselkedés
a.) Szokatlan zajkeltés
(5 pont)
Csavarral, v. kaviccsal félig megtöltött,
kb. 1 l űrtartalmú fémdoboz leejtése kb.
1 m magasból. A k. kb. 2 m-re álljon a
zajforrástól.
b.) A k. számára ismeretlen személy kinyit
egy esernyőt
(5 pont)
A k. kb. 3 m-re álljon az ismeretlen személytől. Az esernyő kinyitott felülete a
k. irányába, kb. 45o-os szögben az ég
felé nézzen.

bírálati észrevételek

adott
pontszám

10

15

10

20

20

10

7. Szabadon választott gyakorlat

15

Elérhető pontszám:

100

Minősítés:
Elért pontszám:
……………………..

…………………………………….
bíró aláírása

MEOESZ MAGYAR PÁSZTORKUTYÁK MUNKAVERSENYE Startszám:

I.
ALAPSZINT
„B” ágazat
(14 HÓNAPOS KORTÓL)
BÍRÁLATI LAP
A kutyavezető önként elfogadja a teljesítménybíró, ill. a rendező utasításait, valamint a
Versenyszabályzatban foglaltakat, és saját kockázatára követi azokat.
…………………….
aláírás
KUTYAVEZETŐ NEVE ÉS CÍME:

Kutya neve:
Kutya fajtája:
Kutya neme:
Születési ideje:
Tenyésztő neve és címe:
TULAJDONOS NEVE ÉS CÍME:

Törzskönyv száma:

Azonosító száma:

A felvezető és kutyája a …………………………………………………………………
KKI, klub vagy szervezet tagja.
ÖSSZESÍTÉS – ÉRTÉKELÉS
Ágazat

Pontszám

Minősítés

B
Összesítés

Dátum: …………………………
PH.
………………………….
versenyszervező aláírása

………………………………
vezető bíró

„B” ágazat
Engedelmességi, együttműködési, ügyességi,
valamint egy szabadon választott gyakorlat bemutatása
adható
pontszám

Feladatok
1. Rövidített küllembírálat
- elfogulatlansági próba Fogak ellenőrzése, marmagasság mérés,
herék ellenőrzése, tet.sz.
2. Pórázon vezetés
Előtte egy 4 fős k-s csoporton a kv. átvezeti a
k-t. A csoport közepén a k. oda vagy vissza
leül.
Ezután a zászlókkal határolt pályán kezdődhet a pórázon vezetés lépésváltással.
3. Menet közben ültetés + helyben maradás
Alapállásból szabadon követésben 5-10 NL
megtétele után a kv. ülteti a k-t és tovább
megy. 10 NL után a k. felé fordul. 10 mp-ig a
k. ülve marad. A tb. jelzésére a kv. visszamegy a k-hoz.
4. Menet közben fektetés + behívás
Alapállásból szabadon követésben 5-10 NL
megtétele után a kv. fekteti a k-t és tovább
megy. 15 NL után a k. felé fordul. 2-3 mp
után a tb. utasítására behívja a k-t.
5. Apport
Tetszőleges tárgy kb. 10 m-re történő kidobása. A kv. alapállásban marad. Küldés: ha a
tárgy nyugalmi helyzetbe kerül. Bejövetelkor
a k. tetszőleges testhelyzetben tartózkodik a
kv. előtt. Tárgy átadás a kv. utasítására.
6. Ugrás póráz nélkül 2x40 cm
Terelőkutyáknál az ugrási magasságnál választási lehetőség. A kv-nek nem kell helyben
maradnia, kísérheti a k-t.

adott
pontszám

5

20

10

10

20

20
10

7. Szabadon választott gyakorlat
8. Hanghatás iránti közömbösség 25 m-ről
2x5 mp-es időkülönbséggel (kereplő, karikás
ostor, 2 deszkalap vagy 6 mm-es kaliberű
riasztópisztoly)

Elérhető pontszám:

bírálati észrevételek

5

100

Minősítés:
Elért pontszám:
……………………..

………………………………….
bíró aláírása

MEOESZ MAGYAR PÁSZTORKUTYÁK MUNKAVERSENYE Startszám:

II.
KÖZÉPSZINT
Őrző-védő munka nélkül
„B” ágazat plusz
(18 HÓNAPOS KORTÓL)
BÍRÁLATI LAP
A kutyavezető önként elfogadja a teljesítménybíró, ill. a rendező utasításait, valamint a
Versenyszabályzatban foglaltakat, és saját kockázatára követi azokat.

…………………….
aláírás
KUTYAVEZETŐ NEVE ÉS CÍME:

Kutya neve:
Kutya fajtája:
Kutya neme:
Születési ideje:
Tenyésztő neve és címe:
TULAJDONOS NEVE ÉS CÍME:

Törzskönyv száma:

Azonosító száma:

A felvezető és kutyája a …………………………………………………………………
KKI, klub vagy szervezet tagja.
ÖSSZESÍTÉS – ÉRTÉKELÉS
Ágazat

Pontszám

Minősítés

B plusz

Összesítés
Dátum: …………………………
PH.
………………………….
versenyszervező aláírása

………………….……………..
vezető bíró

„B” ágazat plusz
Engedelmességi, együttműködési, ügyességi,
valamint egy szabadon választott gyakorlat bemutatása
adható
pontszá
bírálati észrevételek
Feladatok
m
Rövidített küllembírálat
- elfogulatlansági próba Fogak ellenőrzése, marmagasság mérés, herék ellenőrzése,
tet.sz.
1. Szabadon követés
Előtte egy 4 fős k-s csoporton a kv. átvezeti a k-t. A csoport
közepén a k-t- oda és vissza is ültetni kell.
Ezután a zászlókkal határolt pályán kezdődhet a szabadon
követés lépésváltással.
2. Menet közben ültetés + helyben maradás
Alapállásból szabadon követésben 5-10 NL megtétele után a
kv. ülteti a k-t és tovább megy. 10 NL után a k. felé fordul.
20 mp-ig a k. ülve marad. A tb. jelzésére a kv. visszamegy a
k-hoz.
3. Behívás menet közben fektetésből
a.) Menet közben fektetés + behívás
(5 pont)
Alapállásból szabadon követésben 5-10 NL megtétele
után a kv. fekteti a k-t és tovább megy. 25 NL után a
k. felé fordul. 2-3 mp után a tb. utasítására behívja a
k-t.
b.) Menet közben fektetés + behívás ember csoporton
keresztül
(5 pont)
Alapállásból szabadon követésben 5-10 NL megtétele
után a kv. fekteti a k-t és áthalad az ember csoporton.
25 NL után a k. felé fordul. 2-3 mp után a tb. utasítására behívja a k-t az ember csoporton keresztül.
4. Apporthozás
Tetszőleges tárgy kb. 10 m-re történő kidobása. A kv. alapállásban marad. Küldés: ha a tárgy nyugalmi helyzetbe került. Tárgy átadás: ültetésből a kv. utasítására.
5. Irányba küldés
A kv. a k-val a startvonaltól egyenes irányban megtesz 5
NL-t, megáll, majd irányba küldi a k-t.
a.) Jobbra a zöld zászlóig
( 5 pont)
b.) Balra a piros zászlóig

Megfelelt
Nem f.
m.
20

10

10

15

( 5 pont)

c.) Előre küldés egyenes irányba
(10 pont)
A k-nak a jelzett irányba, 20 lépésre megjelölt
1,5-2 m-es körön belül kell feküdnie a tb. jelzésére,
a kv. utasítására. 2-3 mp után a kv. bemegy a k-hoz és
megáll annak jobb oldalán. A tb. utasítására ülteti a
a k-t.
6. Ugrás póráz nélkül 50-55 cm
Terelőkutyáknál az ugrási magasságnál választási lehetőség.
A kv-nek helyben kell maradnia, a k-nak felszólításra kell
ugrania.

20

10
10

7. Szabadon választott gyakorlat
8. Hanghatás iránti közömbösség 20 m-ről
2x5 mp-es időkülönbséggel (kereplő, karikás ostor, 2 deszkalap vagy 6 mm-es kaliberű riasztópisztoly)

Elérhető pontszám:

adott
pontszám

5
100

Minősítés:
……………….

………………………………….
bíró aláírása

Elért pontszám:

MEOESZ MAGYAR PÁSZTORKUTYÁK MUNKAVERSENYE Startszám:

II.
KÖZÉPSZINT
Őrző-védő munkával
„B” + „C” ágazat
(18 HÓNAPOS KORTÓL)
BÍRÁLATI LAP
A kutyavezető önként elfogadja a teljesítménybíró, ill. a rendező utasításait, valamint a
Versenyszabályzatban foglaltakat, és saját kockázatára követi azokat.
…………………….
aláírás
KUTYAVEZETŐ NEVE ÉS CÍME:

Kutya neve:
Kutya fajtája:
Kutya neme:
Születési ideje:
Tenyésztő neve és címe:
TULAJDONOS NEVE ÉS CÍME:

Törzskönyv száma:

Azonosító száma:

A felvezető és kutyája a …………………………………………………………………
KKI, klub vagy szervezet tagja.
ÖSSZESÍTÉS – ÉRTÉKELÉS
Ágazat

Pontszám

Minősítés

B
C
Összesítés

Dátum: …………………………
PH.
………………………….
versenyszervező aláírása

………………………………
vezető bíró

„B” ágazat
Engedelmességi, együttműködési, ügyességi,
valamint egy szabadon választott gyakorlat bemutatása
adható
pontszám

Feladatok
Rövidített küllembírálat
- elfogulatlansági próba Fogak ellenőrzése, marmagasság mérés, herék ellenőrzése, tet.sz.

bírálati észrevételek

adott
pontszám

Megfelelt
Nem f. m.

1. Pórázon vezetés
Előtte egy 4 fős k-s csoporton a kv. átvezeti a k-t. A csoport közepén a k-t- oda és vissza is ültetni kell.
Ezután a zászlókkal határolt pályán kezdődhet a pórázon
vezetés lépésváltással.
2. Szabadon követés
A zászlókkal határolt pályán lépésváltással.
3. Menet közben ültetés + helyben maradás
Alapállásból szabadon követésben 5-10 NL megtétele
után a kv. ülteti a k-t és tovább megy. 10 NL után a k. felé
fordul. 10 mp-ig a k. ülve marad. A tb. jelzésére a kv.
visszamegy a k-hoz.
4. Menet közben fektetés + behívás
Alapállásból szabadon követésben 5-10 NL megtétele
után a kv. fekteti a k-t és tovább megy. 25 NL után a k.
felé fordul. 2-3 mp után a tb utasítására behívja a k-t.
5. Apporthozás
Tetszőleges tárgy kb. 10 m-re történő kidobása. A kv.
alapállásban marad. Küldés: ha a tárgy nyugalmi helyzetbe került. Tárgy átadás: ültetésből a kv. utasítására.
6. Irányba küldés
A kv. a k-val a startvonaltól egyenes irányban megtesz 5
NL-t, megáll, majd irányba küldi a k-t.
a.) Jobbra a zöld zászlóig
(5 pont)
b.) Balra a piros zászlóig
(5 pont)
8. Ugrás 50-55 cm
Terelőkutyáknál az ugrási magasságnál választási lehetőség. A kv-nek helyben kell maradnia, a k-nak felszólításra kell ugrania.

10
20
10

10
15

10

10
10

7. Szabadon választott gyakorlat
8. Hanghatás iránti közömbösség 20 m-ről
2x5 mp-es időkülönbséggel (kereplő, karikás ostor, 2
deszkalap vagy 6 mm-es kaliberű riasztópisztoly)

Elérhető pontszám:

5
100

Minősítés:
Elért pontszám:
…………………

„C” ágazat
Őrző-védő munka
1. Rejtekhelyről történő kitámadás elhárítása (pórázon)

30

2. 5 mp-es őrzés után visszatámadás (pórázon)

20

3. Szembe tám. elhárítása pórázon, mely legalább 2 m (a segéd futva támad)

40

4. Közömbösítés (pórázon)

10

Elérhető pontszám:

100

………………………………….
bíró aláírása

Minősítés:
Elért pontsz.:
………….…..

MEOESZ MAGYAR PÁSZTORKUTYÁK MUNKAVERSENYE Startszám:

III.
FELSŐSZINT
Őrző-védő munka nélkül
„A” + „B” ágazat plusz
(20 HÓNAPOS KORTÓL)
BÍRÁLATI LAP
A kutyavezető önként elfogadja a teljesítménybíró, ill. a rendező utasításait, valamint a
Versenyszabályzatban foglaltakat, és saját kockázatára követi azokat.

…………………….
aláírás
KUTYAVEZETŐ NEVE ÉS CÍME:

Kutya neve:
Kutya fajtája:
Kutya neme:
Születési ideje:
Tenyésztő neve és címe:
TULAJDONOS NEVE ÉS CÍME:

Törzskönyv száma:
Azonosító száma:
A felvezető és kutyája a …………………………………………………………………
KKI, klub vagy szervezet tagja.
ÖSSZESÍTÉS – ÉRTÉKELÉS
Ágazat

Pontszám

Minősítés

A
B plusz

Összesítés
„A” ágazat

Tárgykiválasztás. Tárgybehozás

Adható
pontszám
Tárgykiválasztás (4
Tárgy behozás

30
20

Elérhető pontszám:

50

Bírálati észrevételek

Minősítés:

Adott
pontszám

Elért pontszám:

Dátum: …………………………

PH.
………………………….
versenyszervező aláírása

………………….………………..
vezető bíró

„B” ágazat plusz
Engedelmességi, együttműködési, ügyességi,
valamint egy szabadon választott gyakorlat bemutatása
adható
pontszá
m

Feladatok
1. Szabadon követés
Előtte egy 4 fős k-s csoporton a kv. átvezeti a k-t. A csoport közepén a kv. odafelé ülteti a k-t, visszafelé fekteti. Ezután a zászlókkal határolt pályán kezdődhet a pórázon vezetés lépésváltással.
2. Menet közben ültetés
Alapállásból szabadon követésben legalább 5-10 NL megtétele után
a kv. ülteti a k-t és tovább megy. 10 NL után megáll, majd a k. felé
fordul. 3 mp után a tb. jelzésére a kv. visszamegy a k-hoz.
3. Behívás a kv-höz
a.) Menet közben fektetés + behívás
(5 pont)
Alapállásból szabadon követésben 5-10 NL megtétele után
a kv. fekteti a k-t és tovább megy. 25-30 NL után a k. felé
fordul. 2-3 mp után a tb. utasítására behívja a k-t.
b.) Menet közben fektetés + behívás ember csoporton
keresztül
(5 pont)
Alapállásból szabadon követésben 5-10 NL megtétele után
a kv. fekteti a k-t és áthalad az ember csoporton.
25-30 NL után a k. felé fordul. 2-3 mp után a tb. utasítására
behívja a k-t az ember csoporton keresztül.
4. Apporthozás
A tárgy csak hajítófa vagy apportfa lehet!
A tárgy kb. 10 m-re történő kidobása. A kv. alapállásban marad.
Küldés: ha a tárgy nyugalmi helyzetbe került. Tárgy átadás: ültetésből a kv. utasítására.
5. Apporthozás akadályon át oda-vissza, 60 cm
Terelőkutyáknak marmagasság + 10 cm.
A tárgy csak hajítófa vagy apportfa lehet!
A kv. alapállásban az akadály előtt áll kb. 2-3 m-re, a k. a bal lába
mellett ül. A kv. a tárgyat kb. 5-10 m-re eldobja az akadály felett. A
tárgy leesése után (kb. 2-3 mp) a kv. utasítására a k. átugorja az
akadályt, felveszi a tárgyat, majd az akadályon visszaugorva, tárgygyal a szájában a kv. elé ül. Tárgy átadás: ültetésből a kv. utasítására.
6. Egyenes irányba, valamint jobbra, balra küldés és kerülés
A kv. a k-val a startvonaltól egyenes irányban megtesz 5 NL-t,
megáll, majd irányba küldi a k-t.
a.) Előre küldés egyenes irányba
(5 pont)
A k. előre küldése legalább 25-30 lépésre.
b.) Jobbra a zöld zászlóig és kerülés
(5 pont)
c.) Balra a piros zászlóig és kerülés
(5 pont)
7. Helyben maradás
2 k. egyszerre jelentkezik a tb-nál. Az egyik k. addig marad helyben, amíg a másik k. a 3. engedelmességi feladatot is elvégzi.

20
5

10

10

15

15

10
10

8. Szabadon választott gyakorlat
9. Hanghatás iránti közömbösség 15 m-ről
2x5 mp-es időkülönbséggel (kereplő, karikás ostor, 2 deszkalap
vagy 6 mm-es kaliberű riasztópisztoly)

Elérhető pontszám:

bírálati észrevételek

adott
pontszá
m

5
100

Minősítés:
………………
…..

………………………………….
bíró aláírása

Elért pontszám:

MEOESZ MAGYAR PÁSZTORKUTYÁK MUNKAVERSENYE Startszám:

III.
FELSŐSZINT
Őrző-védő munkával
„A” + „B” + „C” ágazat
(20 HÓNAPOS KORTÓL)
BÍRÁLATI LAP
A kutyavezető önként elfogadja a teljesítménybíró, ill. a rendező utasításait, valamint a
Versenyszabályzatban foglaltakat, és saját kockázatára követi azokat.

…………………….
aláírás
KUTYAVEZETŐ NEVE ÉS CÍME:

Kutya neve:
Kutya fajtája:
Kutya neme:
Születési ideje:
Tenyésztő neve és címe:
TULAJDONOS NEVE ÉS CÍME:

Törzskönyv száma:
Azonosító száma:
A felvezető és kutyája a …………………………………………………………………
KKI, klub vagy szervezet tagja.
ÖSSZESÍTÉS – ÉRTÉKELÉS
Ágazat

Pontszám

Minősítés

A
B
C

Összesítés
„A” ágazat

Tárgykiválasztás. Tárgybehozás
Adható pontszám Bírálati észrevételek
Tárgykiválasztás (4 tárgy
közül)

Tárgy behozás

30
20

Elérhető pontszám:

50

Minősítés:

Adott
pontszám

Elért pontszám:

Dátum: …………………………

PH.
………………………….
versenyszervező aláírása

…………………………………
vezető bíró

„B” ágazat
Engedelmességi, együttműködési, ügyességi,
valamint egy szabadon választott gyakorlat bemutatása
adható
pontszám

Feladatok
1. Szabadon követés
Előtte egy 4 fős k-s csoporton a kv. átvezeti a k-t. A csoport közepén a kv. odafelé ülteti a k-t, visszafelé fekteti. Ezután a zászlókkal
határolt pályán kezdődhet a pórázon vezetés lépésváltással.
2. Menet közben ültetés
Alapállásból szabadon követésben legalább 5-10 NL megtétele után
a kv. ülteti a k-t és tovább megy. 10 NL után megáll, majd a k. felé
fordul. 3 mp után a tb. jelzésére a kv. visszamegy a k-hoz.
3. Menet közben fektetés + behívás
Alapállásból szabadon követésben 5-10 NL megtétele után a kv.
fekteti a k-t és tovább megy. 30 NL után a k. felé fordul. 2-3 mp
után a tb. utasítására behívja a k-t.
4. Apporthozás
A tárgy csak hajítófa vagy apportfa lehet!
A tárgy kb. 10 m-re történő kidobása. A kv. alapállásban marad.
Küldés: ha a tárgy nyugalmi helyzetbe került. Tárgy átadás: ültetésből a kv. utasítására.
5. Apporthozás akadályon át oda-vissza, 60 cm
Terelőkutyáknak marmagasság + 10 cm.
A tárgy csak hajítófa vagy apportfa lehet!
A kv. alapállásban az akadály előtt áll kb. 2-3 m-re, a k. a bal lába
mellett ül. A kv. a tárgyat kb. 5-10 m-re eldobja az akadály felett. A
tárgy leesése után (kb. 2-3 mp) a kv. utasítására a k. átugorja az
akadályt, felveszi a tárgyat, majd az akadályon visszaugorva, tárgygyal a szájában a kv. elé ül. Tárgy átadás: ültetésből a kv. utasítására.
6. Egyenes irányba, valamint jobbra, balra küldés és kerülés
A kv. a k-val a startvonaltól egyenes irányban megtesz 5 NL-t,
megáll, majd irányba küldi a k-t.
a.) Előre küldés egyenes irányba
(5 pont)
A k. előre küldése legalább 25-30 lépésre.
b.) Jobbra a zöld zászlóig és kerülés
(5 pont)
c.) Balra a piros zászlóig és kerülés
(5 pont)
7. Helyben maradás
2 k. egyszerre jelentkezik a tb-nál. Az egyik k. addig marad helyben, amíg a másik k. a 3. engedelmességi feladatot is elvégzi.

adott
pontszám

20
5
10

10

15

15

10
10

8. Szabadon választott gyakorlat
9. Hanghatás iránti közömbösség 15 m-ről
2x5 mp-es időkülönbséggel (kereplő, karikás ostor, 2 deszkalap
vagy 6 mm-es kaliberű riasztópisztoly)

Elérhető pontszám:

bírálati észrevételek

5
100

Minősítés:
……………..

Elért pontszám:

„C” ágazat

Őrző-védő munka
3. Szembetámadás elhárítása

30
30
40

Elérhető pontszám:

100

1. Kv. megtámadása a k. távollétében
2. Rejtekhelyről történő kitámadás elhárítása

Minősítés:
Elért pontsz.:
……….…..

………………………………….
bíró aláírása

